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  بررسي احوال و افکار چندربهان برهمن
  ∗قمرحمد ا ربيز

نام . د شد ميالدي متول١٥٧٥ّچندربهان برهمن در شهر الهور در عهد شاهجهان در سال 
او .  پادشاه محمد اکبر، مقام و اعتبار شاياني داشتپدرش دهرم داس بود که در درباِر

درباِر  دانشوران هندوان را به کثيري ازةيک عالم زبان سانسکريت و فارسي بود و عد 
 ،در آخر. اکبر شاه آورد و به سبب صالحيتشان به منصب هاي مختلف منصوب کرد

  .گيري اختيار کرد عهده منصب داري مستعفي شد و گوشه از
 »برهمن«صش را چندربهان در منشأت خود نام خود را چندربهان نوشته و تخلّ

يعني در   ـنم، و ديگري برهنهميکي بر: شود ظ برهمن دوگانه ادا ميتلفّ. گفته است
  .ک متحر»ر« ساکن است و در ديگري حرف »ر«يکي حرف 

  :نويسد که دکتر عبدالحميد در احوال و آثار برهمن مي
”روي در شعر اکثراً بنمههرآورده و کمتر ب نالکن دکتر .  نوشته استم

نويسد و در نثر اکثراً   ميهمن ديوان برندربهان درچعبدالقادر نوشته است که 
هربنم“.  

پرفسور . خان اختالف دارندنگاران و مور د يا جاي پيدايش، سوانح مولّةدربار
  :نويسد سنامي در گلزار بهار مي بهار
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 خدمات علمي و ادبي چندربهان برهمن ةنويسان دربار نگاران و تاريخ تذکره”
 که از آن روشن شود که برهمن از کجا بود و کي تاکنون هيچ تفصيل نياورده

  .“دنيا آمد هب
نوشته که چندربهان برهمن در »ن مين اردوؤهند«د رفيق مارهروي در سي 
نويسد که  استاد عبدالحميد نيز مي. گشودجهان  بهمقام آگره چشم   به.م ١٦٢٠/ه ٩٨٢

. من شناسائي حاصل کنده نکرده که از حاالت برهنويسان کسي توج از تاريخ و تذکره
د و احوال م حاالت زندگاني خود را موضوع بيان ساخته، از تولّبرهمن که در چمن سو

 احوالش چيزي بيان ة نويسندگان که دربار. استزندگي ابتدائي خود کمتر نوشته
و  ١فين گلزار بهارمؤلّ. ثبوت تحقيقي ندارند اند اکثراً مبني بر قياس است و عالقه به کرده

اند و اين   نوشته.م ١٥٧٤/ه ٩٢٢د برهمن را تاريخ تولّ ٣و کيفيه ٢ختصر تاريخ ادب اردوم
  .هم قرين صحت و اعتبار نيست

 ةين بار ادکتر عبدالحميد در. قين اختالف دارندد برهمن نيز محقّ جاي تولّةدربار
  :نويسد ل کرده ميذکر مفصّ

گويد که برهمن از پتياله  ميته ي اويليم بيلي گويد که برهمن از پتياله بود و دکتر”
اکبرآباد،  نويسد که برهمن عالقه به  حسيني ميةف تذکرمؤلّ. يا الهور بود

االفکار و   جاويد و نتايجةالخيال و خمخانةآ مرةفين تذکرمؤلّ. آگره دارد يعني
شمع انجمن و مختصر تاريخ ادب اردو، بر اين اتفاق دارند که برهمن از آگره 

  .“بود
اين سبب  نويسد که اين غلط فهمي به ين ضمن مي ا عبدالحميد الهوري دردکتر

  :گويد نام افضل خان نوشته، مي وجود آمد که خود برهمن در يک نامه که به هب

                                                   
  .س، دهليي نول کشور پر،بهگونت راي بهار سنامي  .1
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  .دهلي،  هنديردوا ترقي انجمن:  پندتبرج موهن کيفي،  .3
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بعد از حصول رخصت از خدمت فيض موهبت که اکسير سعادت جاوداني  او”
سام خوبيها مقتضاي لطافت آب و هوا و اق لطنت الهور که بهدارالس ه ب…است

 هدرگا هزند رسيده، سجدات شکر و سپاس ب الماوي مي تدم مساوات به جنّ
  ١…“جا آورده هالعطايا ب وهب

ف بهار گلشن کشمير و ديگران  مانند نورالحسن هاشمي، مؤلّ،نگار تذکرهاز چندتا 
 دولتي ةي شاعران کشميري که در کتابخان خطّةنسخ. گويند که برهمن از کشمير بود مي
  .شمارد  نيز برهمن را از کشمير مي،ار استيالگو

در چهار چمن . از الهور بود گردد که او ن امر واضح مييالکن از بيان برهمن ا
  :نويسد  مي٧٩ ص

 هندوستاني ة از شهرهاي عقد،لطنت الهور دارالس،نظير خلد اساس تشهر جنّ”
  …است

يهزارن منّ جنان دار اغ  ب بر    ت اي الهور 
  “ انديشه گنجد بيش از آن داريخوبي هر چه در  ز

  :نويسد در جاي ديگر مي
”٢“لطنت الهور نشو و نما يافتدر هنگامي که اين نيازمند در دارالس.  

 بود که ٣والي در ناش نويسد که برهمن از الهور و خانه در آخر دکتر عبدالحميد مي
  .اکنون به نام نولکها معروف است

 عهد خود خوب آگاه بود و در زبان پدر برهمن دهرم داس از علوم و فنون
دربار مغول وابسته شد و در  هين سبب ب اسانسکريت و زبان فارسي مهارت داشت و از

دشت عالي فايز گرديد و ميان علما و نويسندگان ايراني  دولت پادشاه محمد اکبر به
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تعفي داري مس  منصبةالکن در آخر از عهد. دار شد مقام ممتاز رسيد؛ چنانکه منصب به
  .گيري اختيار نمود شد و گوشه
بهان، در  بهان و ديگري اودي يأ يکي ر؛ برهمن را دو برادر حقيقي بودبهانچندر

چنانکه در يک رقعه نوشته،ه مبذول کردهبرهمن تربيت و تعليم هر دو برادران توج :  
بهان و  يأين قديم برهمنان است فقير فقير بود و رياز آنجا که فقر و سلوک آ”
 قدم بر قدم بزرگان گذاشتند و رفته رفته سر ،بهان که هر دو برادر فقيراند وديا

جهت خدمتکاري و  هاز منزل ارباب جذبه حال کشيدند و اين برادر را ب
  .ق گذاشتندلّعخبرداري خود در عالم ت

  زناشوئي برهمن
 سنامي در ه بهار البتّ؛ همسرش هيچ اطالعي در کتاب تذکره مسطور نيستةدربار
برهمن از . جهان بود که او يک پسر داشت که نامش پندت تيجاست بهار نوشته  گلزار

  :گويد  چنان که مي،فکر تربيت و تعليم پسر خيلي پريشان بود
  ايست خدا را غمش مخور فرزند بنده

  پروري تو کيستي که به زخدا بنده
  :نويسد بهان مي يو به برادر اود

خواهد که  بهان مي نسبت فرزند تيج  آن به،ر الزم استيبالفضل آنچه بر فق”
م دانا،  آن است که معلّة از جمله شرايط و تربيت شرط عمد…عمل آورد به

  .“صالح و خداشناس بهم بايد رسانيد
  :گويد  نوشته ميبزي اورنگ  در يک نامه که به٦٩در منشأت ص 

داب بايد يد است او را بر سحاب لطف احسان سرسبز شامثال نهال ام فرزند بي”
  .“دهد يد باز امةداشت که ميو

اخالق جاللي، اخالق ناصري، : و پسر را ترغيب داده که عمده کتاب فارسي، مانند
اطي نيز بياموزد خطّگلستان و بوستان را بخواند و فن.  
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ا عبدالحکيم که يکي از کس اتفاق دارد که برهمن از ملّ  اساتذه برهمن هرةدربار
  : خود نوشتهة کسب فيض کرده، در يک نام،گار بودبزرگترين عالمان روز

  .“ا عبدالکريم است خدمت مخدومي ملّةاين نيازمند فيض برد”
 ،بودندبدخشي ا دو شاگرد ملّ  داس هرينويسد که برهمن و بنوال دکتر عبداهللا مي

 جعفر ةه برهمن در يک نامه دربارالبتّ. ين باب نيست االکن در منشأت هيچ تذکري در
  :وشتهخان ن
”ت يک قرن است که فقير نسبت شاگردي در خدمت آن استاد حقيقي داردمد“.  

  :اين لقب نوشته هعالوه بر اين اسالم خان را نيز ب
  .“استاد صافي نهاد سالمت”

  شاگردان برهمن
چندربهان برهمن يک شاعر بلند مرتبت بود و از علوم و فنون روزگار خود خوب 

. مکن است که تعداد بسياري از او کسب فيض کرده باشنداز نيرو م. آگاهي داشته است
 نشده، فقط دو نام از پژوهش و کنجکاوي يالکن در کتاب تذکره از نامشان هيچ ذکر

  .يکي صورت سنگه و ديگري امين الملک. بسيار برآمده است

  محسنين برهمن
ت  در منشأ،فس بودالنّ چندربهان چنان که گفته شد يک مرد علم دوست و شريف

: دآن بزرگان را که از ايشان فيض يافته، با احترام و ادب نامبرده است، مانن خود
 الملک جعفرة سعداهللا گلشن، عمدةخان، عالم خان، افضل عنايت  ـعبدالکريم ةعالم

  .ر اينهاي داراشکوه و نظاةخان، شهزاد
  تفريح نيست، بلکه يک کار اصالح و رهبري نيز براي يک شاعرةشعر فقط وسيل

 تلميذ رحمن برسد و اگر زندگاني شاعر از ةرتب عالي مرتبت الزم است تا شاعر به
 ةآلودگي و زشتي پر باشد، کالمش از تأثير خالي خواهد ماند و نويسنده هرگز به مرتب
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او يک . ت اوستدار کردار و شخصي ينهيشعر برهمن آ. الغيب فايز نخواهد شد لسان
 برادري ةنوع انسان رشت با بني. ايمان او اصالح کل بودبنياد عقيده و . دبومرد ساده 

  :گويد چنانکه خود مي. دانست داشت و همه را دوست مي
  .“دانم همه را برادر معنوي و دوست ازلي مي”

  تصانيف برهمن
  :در منشآت خود از تصانيف خويش نشان داده که به قرار ذيل است

  دابخش، پتنا؛خ ة کتابخان،ت مشتمل بر غزل، رباعي و مثنوي اس ـديوان  )١(
   رضا، رامپور؛ة کتابخان،چهار چمن  )٣(  گلدسته؛  )٢(
  کارنامه؛  )٥(   االنوار؛حتفة  )٤(
  مجمع الفقراء؛  )٧(   الفصحا؛حتفة  )٦(
   رضا، رامپور؛ة کتابخان،منشأت برهمن  )٨(
   رضا، رامپور؛ة کتابخان،رقعات برهمن  )٩(
   احمدآباد، گجرات؛،بهاس بدپاة کتابخان،انشاي هفت گلشن  )١٠(
  .، تصنيف شنکر اچاريه)ترجمه از سانسکريت(نازک خياالت   )١١(

* * *  
  


